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Geachte Heer van den Wittenboer,

Ik heb het de laatste weken te druk gehad om snel Uw brief van 23 november jl. te

beantu/oorden i # v«m # de oprichting van ons VERBOND op 1 december 1993, waarvoor raijn

excuus.

Hierbij zend ik U de voorlopige richtlijnen van ons VERBOND en hieronder sen paar

apmerkingen.

1# Onze wens is ora als Ouders en Grootouders in de volksvertegenwoordigende lichamen

plaats te nemen, erkend en berkend te worden en van daaruit in de eerste plaats

op ta komen vaor de zwakken in de samenleving. In een goed functionerend gezin is

dat een van de voornaamste taken van de ouders,

2. De Ouderen- en gezondheidszorg is blijkbaar de sluitpost op de begroting, waardoor

in deze sectoren alles mis gaat« De regering denkt via bezuinigingen geld over te

houden vaor (wellicht minder belsigrijke) andere zaken. Zie laatste zin punt 1.

Het tegengestelde is het gevolg omdat de warmte voor de medemens verdwijnt, de

geestkracht afneemt en stress en ziekte steeds meer de overhand krijgen, zowel bij

de verzorgers als bij de verzorgden, Effectieve hulp voor zieken en hulpbehoevende

ouderen kan alleen gegeven worden in een klimaat van warmte en voldoende ruimte in

denken en handelen voor de verzorgsnden.

3 # De huidige samenleving jaagt op geld en macht, en vergeet haar dienende taak,

waarvoor zij eigenlijk op de wereld behoort te zijn.

Het ALGEFIEEN OUDEREN VERBOND zet zich in om hierin verandering te krijgen.

Gaarne bereid tot wisaeling van gedachten, taken ik

met vriendelijke groet,

Hoogachten

M # C. Batenburg

Voorzitter AOtf


